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Działo się w Pałukach dnia Szostego Lutego tysiąc ośmset sześćdziesiątego 
siodmego roku o godzinie czwartey po południu. Wiadomo czyniemy, iż w obec 
Swiadków Woyciecha Kołakowskiego z Długołęki lat trzydzieśći pięć, i Jana Głodkow- 
skiego ze Milewa Gawar lat trzydzieści pięć liczących Dziedików Częściowych, zawar- 
te zostało w dniu dzisieyszym Religine Małżeństwo między Stanisławem Zygmun- 
towiczem Wdocem lat trzydzieści dziewięc maiącym, w Sokołowie Zuregdy Ba- 
zylego i Elzbiety urodzonym, w Łagunach zamieszkałym, Dziedzicem Częściowym,- 
i Julianna Ruszczyńska, panną lat dwadziescia siedm mającą, w Ruszczynach 
urodzoną, w Chmielewie przy familii zamieszkałą, Corką niegdy Antoniego i 
Katarzyny małżonków Ruszczyńskich. Małzenstwo to poprzedziły trzy Zapo- 
wiedzie w Kosciołach Parafialnych Pałuki i Zielona w dniach trzynastym, dwu- 
dziestym i dwudziestym siodmym Stycznia roku biezącego ogłoszone. Małzonkowie 
nowi oswiadczają iż Umowa, przed slubną zawarli przed Filipowiczem Regen- 
tem w Przasnyszu na dniu dwudziestym dziewiątym Stycznia tegoż roku. Akt 
ten Nowozaslubionym i Swiadkóm przeczytany, przes Nas, Nowozaslubionego i Swiad- 
ków podpisany został, Nowozaslubiona zas okozadczyła, iż pisać nie 
umie.- 
 X. Xawery Nałęcz Proboszcz Pałuki Utrzymyiący Akta Stanu 
  Cywilnego.- 
[podpisana] S Zygmuntowicz [podpisana] Woyciech Kołakowski 
  [podpisana] Jan Głodkowski  

Chmielewo 
i Łaguny. 

1. 
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This happened in Pałuki on the sixth of February in the year one-thousand eight-hundred 
sixty-seven at the hour of four in the afternoon. We make it known that in the presence 
of witnesses Wojciech Kołakowski from Długołęka, thirty-five years old, and Jan 
Głodkowski from Milewo-Gawary, thirty-five years old, owners of parts [of the village], 
on this day a religious marriage was contracted between Stanisław Zygmuntowicz, a 
widower, thirty-nine years old, born in Sokolów Zuregdy of Bazyli and Elżbieta, 
residing in Łaguny, owner of a part [of the village], - and Julianna Ruszczyńska, an 
unmarried woman, twenty-seven years old, born in Ruszczyny, residing in Chmielewo 
with her family, daughter of the married couple, the deceased Antoni and Katarzyna 
Ruszczyński. This wedding was preceded by three publications of the banns in the Parish 
Churches in Pałuki and Zielona on the thirteenth, twentieth, and twenty-seventh days of 
January in this same year. The newlyweds stated that they have entered into a prenuptial 
agreement before the Regent Filipowicz in Przasnysz on the twenty-ninth day of 
January of this year. This document was read aloud to the newlyweds and witnesses and 
was signed by us, the groom, and the witnesses, the bride declared that she does not know 
how to write. 

Chmielewo 
and Łaguny 

1. 

 [signed] The Reverend Ksawery Nałęcz, Pastor of Pałuki, Maintaining the Public Register 
[signed] S[tanisław] Zygmuntowicz [signed] Wojciech Kołakowski [signed] Jan Głodkowski 

 


